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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21309 - Percepció i Atenció
Crèdits 1,84 de presencials (46 hores) 4,16 de no presencials (104 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 2, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

09:30 11:30 Dilluns 01/09/2015 31/01/2016 A-207
17:30 18:00 Dimecres 01/09/2015 31/01/2016 A-207Enric Munar Roca

enric.munar@uib.es
19:00 19:30 Dimecres 01/09/2015 31/01/2016 A-207

Miquel Quetglas Morro

17:00 19:00 Dilluns 21/09/2015 08/02/2016 A-206 o A-001;
o bé contactau
als telèfons:
971 172573 /
627572345

Contextualització

Objectius de contingut: Aprenentatge conceptual, amb especial èmfasi en la comprensió dels continguts
teòrics i pràctics de l'assignatura, així com en la capacitat de relacionar-los. Conèixer i entendre les principals
aplicacions pràctiques dels continguts teòrics i conceptes adquirits. L'alumne ha d'assolir uns coneixements
generals sobre la percepció i l'atenció humana. L'assignatura forma part del segon curs dels estudis de grau
de Psicologia. Aleshores els alumnes arriben a l'assignatura amb un cert grau de coneixements psicològics
(història, metodologia, i altres més específics), alguns de caire procedimental i altres amb un contingut
psicològic més genuí. Els coneixements de contingut ens permetran tractar directament l'estudi de la
percepció i l'atenció a un nivell teòric. En aquest marc, el temari serà una referència com a guia de les
matèries que s'aniran impartint al llarg del curs. L'esmentat temari s'ha elaborat a partir dels manuals que
hem considerat més pertinents per a la docència de l'assignatura. Això no vol dir que sigui necessari el
seguiment estricte dels manuals (al llarg de l'assignatura es poden afegir alguns coneixements concrets i
obviar-ne d'altres), però sí vol dir que és la millor referència a la qual un alumne es pot adreçar per tal de
realitzar un seguiment adequat dels temes.
Objectius instrumentals: Assolir habilitats procedimentals per resoldre problemes nous a partir del
coneixement adquirit (teòric i pràctic). Practicar les habilitats d'anàlisi i síntesi d'allò après. Aprendre a
aplicar els coneixements adquirits a la pràctica. Aprendre a treballar en equip de forma coordinada i paritària
(pràctiques). Aprendre la metodologia i les diferents passes procedimentals que implica la recerca en general
i, en particular, la que caracteritza la psicologia de la percepció i de l'atenció. Conèixer els procediments
per cercar i consultar material de suport (cercadors genèrics, bases de dades, articles, pàgines web, etc.) que
puguin ajudar l'alumne/a a completar el seu procés formatiu teòrico-pràctic i/o a resoldre dubtes. Aprendre
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a planificar la feina i a dur-la a terme de forma distribuïda al llarg del quadrimestre.
Objectius actitudinals: Avesar-se a raonar i a posar en pràctica el pensament crític i divergent respecte a allò
après, tant a la teoria com a la pràctica. Adoptar una actitud més activa i participativa en la docència teòrica
i pràctica de l'assignatura, avesant-se al treball constant. Evitar el coneixement mnèsic sense comprensió
concomitant. Assolir una bona predisposició envers l'ensenyament no escolàstic i la generació de nou
coneixement (i, per tant, cap a les tasques de recerca). Perdre la por i/o arribar a estar motivats per intervenir
a classe, per exposar, des d'una visió crítica, però constructiva, punts de vista alternatius (adequadament
fonamentats i/o raonats), per demanar allò que no quedi clar i acudir a tutories i per millorar, en tot allò
acadèmic, la comunicació alumnes-professors. Assumir com a bàsica l'autonomia i l'autodeterminació en el
procés formatiu, des de la convicció que la qualificació professional depèn molt d'un mateix.

Requisits

Recomanables
L'assignatura forma part del segon curs dels estudis de grau de Psicologia. Aleshores els alumnes haurien
d'arribar a l'assignatura amb un cert grau de coneixements psicològics (història, metodologia, i altres més
específics), alguns de caire procedimental i altres amb un contingut psicològic més genuí. Els coneixements
de contingut ens permetran tractar directament l'estudi de la percepció i l'atenció a un nivell teòric.

Competències

Específiques
* CE1. Adquirir les destreses necessàries per a definir problemes, disenyar investigacions elementals,

exequtar-les, analitzar estadísticament les dades i redactar correctamente un informe científic..
* CE4. Comprendre les lleis i principis bàsics que reigeixn els processos psicològics, la seva dinàmica i

interrelació, i identificar els factors que influeixen a cada un dels processos mentals..
* CE24.Ser capaç de dur a terme un procés bàsic d'avaluació i diagnòstic psicològic: descripció científica,

mesura de variables y processos psicològics..

Genèriques
* CT2. Capacitat d'autocrítica i assumpció de responsabilitats: saber valorar la pròpia actuació personal,

conéixer les pròpies competències i limitaciones, i actualitzar destreses i coneixements..
* CT3. Capacitat decomunicació eficaç oral i escrita..
* CT8. Capacitat per fer feinar en equip y col·laborar eficaçment amb altres persones, incloent equips

multidisciplinars..
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Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1. El concepte de percepció a Psicologia i la història del seu estudi.

Què vol dir percebre? Qui percep i què es percep? El transcórrer físic entre la font emissora
i el perceptor. Estímul distal, estímul proximal i percepte. L’energia sensorial. La transducció
sensorial i la transducció funcional. Els òrgans de la percepció. Sistemes sensorials i taxonomia.
Diferència conceptual entre sensació i percepció. Percepció i cognició. Realisme ingenu. Els
eidola. La concepció geomètrica de la visió a Euclides. Alhacén: la percepció és un judici.
La noció de correspondència perceptiva de Descartes. L’idealisme dels empiristes. La teoria
de les energies específiques dels nervis de J. Müller. El naixement de la psicofísica: Weber
i Fechner. La teoria de la inferencia inconscient de Helmholtz. La crisi del sensacionisme i
de l’elementalisme: Gestalt, funcionalisme transaccional, funcionalisme probabilístic. La nova
psicofísica d’Stevens.
Les dues lectures, la primera conceptual i la segona sobre la història
García-Albea, J.E. (1999/2004). Algunas notas introductorias al estudio de la percepción. En
Munar, Rosselló y Sánchez-Cabaco, Cap. 5, pp. 179-200].
Munar, E. (2002). Historia del estudio de la percepción. Document no publicat, estarà a
disposició de l’alumne a Campus Extens.

2. Teories, lleis i mètodes psicofísics.
Què és una llei psicofísica?. La constant de Weber. Psicofísica clàssica: la llei de Fechner.
Psicofísica moderna: la llei potencial d’Stevens. Mètode psicofísic. Mesura de detecció i
discriminació d’estímuls. Teoria del llindar. Llindar absolut i diferencial. Mètodes psicofísics
clàssics: mètode dels estímuls constants, mètode dels límits i mètode d’ajustament. Métodes
psicofísics directes. La Teoria de Detecció de Senyals (TDS).
Sánchez-Cabaco, A. (1999/2004). Psicofísica: concepto, método y aplicaciones. En Munar,
Rosselló i Sánchez-Cabaco [pàg. 201-230].

3. La llum, l’estímul visual i l’arquitectura psicofisiològica del sistema visual.
Què és una llei psicofísica?. La constant de Weber. Psicofísica clàssica: la llei de Fechner.
Psicofísica moderna: la llei potencial d’Stevens. Mètode psicofísic. Mesura de detecció i
discriminació d’estímuls. Teoria del llindar. Llindar absolut i diferencial. Mètodes psicofísics
clàssics: mètode dels estímuls constants, mètode dels límits i mètode d’ajustament. Métodes
psicofísics directes. La Teoria de Detecció de Senyals (TDS).
Sánchez-Cabaco, A. (1999/2004). Psicofísica: concepto, método y aplicaciones. En Munar,
Rosselló i Sánchez-Cabaco [pàg. 201-230].

4. El so, l’estímul auditiu i l’arquitectura psicofisiològica del sistema auditiu.
L’estímul de l’audició: el so. Amplitud, sonoritat i decibels. Freqüència, tonalitat i hertzs. Sons
simples i complexos. Emmascarament. Mecanismes psicofisiològics del sistema auditiu humà.
Orella externa i mitjana. Orella interna. Nervi auditiu. Escorça auditiva.
Dues lectures:

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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López-Bascuas, L.E. (1999/2004). El sonido y la arquitectura del sistema auditivo.. En Munar,
Rosselló i Sánchez-Cabaco [pàg. 447-458].
López-Bascuas, L.E. (1999/2004). El sonido y la arquitectura del sistema auditivo.. En Munar,
Rosselló i Sánchez-Cabaco [pàg. 477-486].

5. Percepció de contorns: el contrast.
Vores. Contrast físic i contrast percebut. Estímuls d’enreixat sinusoïdal. La descomposició
freqüencial de la imatge. La transformada de Fourier. Filtres. Funció de Sensibilitat al Contrast.
Teories de canals: unicanal i multicanal.
Aznar, J.A. (1999/2004). Percepción del contraste: procesamiento de bajo nivel.. En Munar,
Rosselló y Sánchez-Cabaco [pàg. 270-299].

6. Percepció del color.
Què és el color? Colors metamèrics. Matís i saturació cromàtica. Processament tricromàtic.
Processament dels mecanismes oponents. Categorització cromàtica. Mescla additiva i
sostractiva. Colorimetria. Diagrames i atles de colors. Alteracions de la percepció del color.
Lillo, J. (1999/2004). Percepción del color. En Munar, Rosselló i Sánchez-Cabaco [Cap. 9, pp.
301-336].

7. Tonalitat, sonoritat i percepció de la parla.
Percepció de la tonalitat. Tonalitat dels sons simples. Tonalitat dels sons complexos. Percepció
del fonamental absent o del to greu. Percepció de la sonoritat. Sonoritat dels sons simples. Corba
d’audibilitat en el llindar i contorns equisonors. Representacions espectogràfiques de la parla.
Correlats acústics de les categories fonològiques. Les vocals. Consonants.

Tres lectures:
López-Bascuas (1999/2004). El sonido y la arquitectura del sistema auditivo humano. En
Munar, Rosselló i Sánchez-Cabaco [Cap. 13, pp. 462-465].
López-Bascuas, L.E. (1999/2004). Percepción de la tonalidad y de la sonoridad. En Munar,
Rosselló i Sánchez-Cabaco [Cap. 13, pp. 489-499 i 510-514].
López-Bascuas, (1999/2004). Percepción del habla. En Munar, Rosselló i Sánchez-Cabaco
[Cap. 15, pp. 519-539].

8. Organització perceptiva.
L’agrupament perceptiu. Els principis gestàltics a la percepció visual. L’articulació figura/fons.
Figures reversibles. El principi de pregnància o simplicitat. Models de bondat del patró. Models
informatius. Models transformacionals. Principi de probabilitat.
Crespo, A. (1999/2004). Organización perceptual y reconocimiento visual del objeto. En Munar,
Rosselló i Sánchez-Cabaco [Cap. 10, pp. 339-357].

9. Percepció de la posició espacial i constància de la grandària
Tridimensionalitat de la representació espacial. Indicis binoculars i monoculars. Convergència
binocular. Estereopsi, disparitat retiniana. Indicis associats al moviment. Indicis pictòrics:
Interposició, Perspectiva lineal, Perspectiva aèria, Ombrejat, Grandària familiar, Gradient de
textura. Combinació d’informacions. El concepte de grandària. La llei de l’angle visual. La
llei d’Emmert. La constància de la grandària. La hipòtesi de la invariança grandària-distància.
La teoria de la grandària relativa. Les claus de la grandària. Teoria oculomotora. Il·lusions de
grandària. La il·lusió de la lluna. Les il·lusions òptico-geomètriques.
Dues lectures:
Munar, E. (1999/2004). Percepción de la profundidad, de la distancia y del tamaño. En Munar,
Rosselló i Sánchez-Cabaco [pp. 379-407].
Munar, E. (2002). Percepción y constancia del tamaño. Document que estarà a disposició de
l’alumne a Campus Extens.
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10. Percepció del moviment.
Llindar de velocitat de detecció del moviment. Moviment relatiu i absolut. Moviment
real. Il·lusions de moviment: estroboscòpic, induït, autocinètic i post-efectes de moviment.
Perspectiva ecològica. Perspectiva computacional. Bases neurals. Teoria de descàrrega
corolària. Neurones de moviment relatiu. Supressió temporal visual. Audició de moviment.
Munar, E. i Rosselló, J. (1999/2004). Percepción del movimiento. En Munar, Rosselló i
Sánchez-Cabaco [Cap. 5, pp. 411-444].

11. Panorama històric-conceptual de l’estudi de l’atenció a psicologia.
Què és l’atenció? L’atención en el processament de la informació. Determinants de l’orientació
atencional. Orientació oberta versus encuberta. Selecció atencional. Automatització i control
atencional. Preparació atencional y manteniment del nivell d’alerta. Models sobre atenció.
- Tejero, P. (1999/2004). Panorama histórico-conceptual del estudio de la atención. En Munar,
Rosselló i Sánchez-Cabaco [Cap. 1, pp. 33-62].

12. L’estudi experimental de l’atenció i les variables dependents.
Estudi experimental de l’atenció. El paper de l’experimentalitat. Mesures de rendiment. Mesures
conductuals. Mesures psicofisiològiques.
- Botella, J.. (1999/2004). El estudio experimental de la atención. En Munar, Rosselló i Sánchez-
Cabaco [Cap. 2, pp. 63-73].

13. Tasques i paradigmes experimentals a l’estudi de l’atenció.
Temps de reacció. Cerca visual. Paradigmes de pre-avís amb SOA curt. Escolta selectiva.
Compatibilitat de distractors. Tasca Stroop. Paradigma d’inatenció. Paradigma de senyal stop.
Presentació ràpida de sèries visuals (PRSV). Tasques de priming. Paradigmes de doble tasca.
- Botella, J.. (1999/2004). El estudio experimental de la atención. En Munar, Rosselló i Sánchez-
Cabaco [Cap. 2, pp. 73-96].

14. Selecció per a la percepció.
Selecció per a la percepció versus selecció per a l’acció. El medi de l’atenció: mapes espacials
o representacions de l’objecte? Atenció espacial. Atenció a l’objecte.
- Rosselló, J.. (1999/2004). Selección para la percepción, selección para la acción. En Munar,
Rosselló i Sánchez-Cabaco [Cap. 3, pp. 99-125].

15. Selecció per a l’acció
La representació de l’acció. Funcionalitat de la selecció per a l’acció. Acció com a determinant
del medi atencional. Selecció espacial per a l’acció. Selecció de l’objecte per a l’acció.
Paradigmes de compromís teòric.
- Rosselló, J.. (1999/2004). Selección para la percepción, selección para la acción. En Munar,
Rosselló i Sánchez-Cabaco [Cap. 3, pp. 125-143].

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes normals Grup gran (G) Els grups grans de l’assignatura tenenassignades 32 hores
durant el quadrimestre.El temari està estructurat amb 15
temes, per tal detractar un tema cada dues classes i tenir un

32
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
poc de marge.Això no obstant el calendari lectiu del 2015-16
mostra quenomés disposaremde 28 hores a cada un dels
grups , de froma que algun tema haura de ser reduït a una
sola classe. Cada tema s’ha concretat en alguns descriptius, els
quals apareixen en el temari. La majoria d’aquests descriptius
es poden trobar als exemplars de la bibliografia. A altres
manuals i documents també es poden trobar aquests temes
i descriptors, ara bé els que s’indiquen en el temari són
considerats més adients per a l’assignatura. Per a una dinàmica
adient de les classes, convéque l’alumne es llegeixi abans de
la classe el(s) text(os) indicat(s) en el temari. Consideram que
aquesta és la millor manera per a que els alumnes exercitin
i manegin els coneixements sobre la matèria, i per tant els
aprenguin.

Els alumnes han de tenir en compte que aquesta assignatura
és de Campus Extens i estan obligats a acomplir amb les
activitats proposades a l’entorn de l’assignatura del Campus
Extens.

Classes de
laboratori

Online Psychology
Laboratory (APA)

Grup mitjà 2 (X) Tasca clàssica d'Stroop.
Lloc web a treballar: Online Psychology Laboratoryal qual
s'hi podrà accedir a través del Campus Extens. A Campus
Extens s’indiquen les instruccions més precises.

Les sessions de pràctiques són de 2 hores. 6 sessions, les quals
es realitzaran a una aula d'informàtica. La finalitat d'aquestes
classes és que l'alumne conegui amb més detall el procés
quasi-complet d'un estudi experimental de laboratori, per això
serà necessari saber dominar l'Online Psychology Laboratory,
una eina prou interessant per a un graduat. Els alumnes
amb grups de 3, a partir dels coneixements que impartirà el
professor, hauràn de desenvolupar una recerca experimental
(objectiu, hipòtesis, disseny, resultats i conclusions) sobre
la tasca d'Stroop executant les sessions experimentals en el
dit laboratori online. Aquests equips de 3 alumnes, hauran
de presentar publicament la seva recerca i també hauran
d'entregar un informe de dita recerca.

Si hi ha grups que per motius justificats no poden exposar,
utilitzaran l'itinerari B en el que es demanarà untreball escrit
(4 punts).

14

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Lectura textos per a les
classes de grups grans

Tal com s'indica en el metodologia del grup gran, l'alumne ha de llegir
prèviament els textos indicats per al tema que es tractarà a la propera classe.

70
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparació Material
Pràctiques Laboratori
Online

Aquí l'alumne ha de preparar el material que s'indiqui per a les activitats en
el Online Psychology Laboratoryi per a les presentacions i informe de les
pràctiques relacionades amb aquest Laboratori

34

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Classes normals

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Els grups grans de l’assignatura tenenassignades 32 hores durant el quadrimestre.El temari està estructurat

amb 15 temes, per tal detractar un tema cada dues classes i tenir un poc de marge.Això no obstant el calendari
lectiu del 2015-16 mostra quenomés disposaremde 28 hores a cada un dels grups , de froma que algun tema
haura de ser reduït a una sola classe. Cada tema s’ha concretat en alguns descriptius, els quals apareixen en
el temari. La majoria d’aquests descriptius es poden trobar als exemplars de la bibliografia. A altres manuals
i documents també es poden trobar aquests temes i descriptors, ara bé els que s’indiquen en el temari són
considerats més adients per a l’assignatura. Per a una dinàmica adient de les classes, convéque l’alumne es
llegeixi abans de la classe el(s) text(os) indicat(s) en el temari. Consideram que aquesta és la millor manera
per a que els alumnes exercitin i manegin els coneixements sobre la matèria, i per tant els aprenguin. Els
alumnes han de tenir en compte que aquesta assignatura és de Campus Extens i estan obligats a acomplir amb
les activitats proposades a l’entorn de l’assignatura del Campus Extens.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Online Psychology Laboratory (APA)

Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció Tasca clàssica d'Stroop. Lloc web a treballar: Online Psychology Laboratoryal qual s'hi podrà accedir a través

del Campus Extens. A Campus Extens s’indiquen les instruccions més precises. Les sessions de pràctiques
són de 2 hores. 6 sessions, les quals es realitzaran a una aula d'informàtica. La finalitat d'aquestes classes és
que l'alumne conegui amb més detall el procés quasi-complet d'un estudi experimental de laboratori, per això
serà necessari saber dominar l'Online Psychology Laboratory, una eina prou interessant per a un graduat. Els
alumnes amb grups de 3, a partir dels coneixements que impartirà el professor, hauràn de desenvolupar una
recerca experimental (objectiu, hipòtesis, disseny, resultats i conclusions) sobre la tasca d'Stroop executant
les sessions experimentals en el dit laboratori online. Aquests equips de 3 alumnes, hauran de presentar
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publicament la seva recerca i també hauran d'entregar un informe de dita recerca. Si hi ha grups que per
motius justificats no poden exposar, utilitzaran l'itinerari B en el que es demanarà untreball escrit (4 punts).

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Lectura textos per a les classes de grups grans

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Tal com s'indica en el metodologia del grup gran, l'alumne ha de llegir prèviament els textos indicats per al

tema que es tractarà a la propera classe.
Criteris d'avaluació Particiapació en experiments o realització d'un treball experimental a nivell individual

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Preparació Material Pràctiques Laboratori Online

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Aquí l'alumne ha de preparar el material que s'indiqui per a les activitats en el Online Psychology Laboratoryi

per a les presentacions i informe de les pràctiques relacionades amb aquest Laboratori
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 40% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

BIBLIOGRAFIA BÀSICA
Bruce, V. y Green, P.R. (1996). Percepción Visual. Ed. Paidós.
Coren, S., Ward, L.M. i Enns, J.T. (2001). Sensación y percepción. México: McGraw-Hill/Interamericana.
Goldstein, E.B. (2006). Sensación y percepción. México: Thomson.
Munar, E., Rosselló, J. i Sánchez-Cabaco, A. (1999/2004). Manual de Atención y Percepción. Madrid:
Alianza.
Rock, I. (1985). La percepción. Barcelona: Prensa científica.

Bibliografia complementària

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA
Blanco, M.J. (1996). Psicofísica. Madrid: Ed. Universitas.
Fernández-Trespalacios, J. L. i Tudela (coords.) (1992). Atención y Percepción. En Mayor, J. i Pinillos, J. L.
(eds.) Tratado de Psicología General. Volumen 3. Madrid: Alhambra.
Frisby, J.P. (1987). Del ojo a la visión. Madrid: Alianza
Goldstein, E.B. (1988). Sensación y percepción. Madrid: Debate.
Hoffman, D.D. (2000). Inteligencia visual. Cómo creamos lo que vemos. Barcelona: Paidós.
Lillo, J. (1993). Psicología de la percepción. Madrid: Debate.
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Matlin, M.W. i Foley, H.J. (1996). Sensación y percepción. Mèxic: Prentice Hall.
Monserrat, J. (1998), La percepción visual. Madrid: Biblioteca Nueva
Pich, J. (2001). La desgustació: estudis sobre la percepció del gust i l’acceptació dels aliments. Palma: UIB.
Power, R.P., Hausfeld, S. i Gorta, A. (1987). Prácticas perceptivas. Madrid: Debate.
Rosselló, J. (1997). Psicología de la atención. Introducción al estudio del
mecanismo atencional. Madrid: Pirámide.
Rosselló, J. y Munar, E. (2004) Resolviendo el puzzle de la atención visual: ¿hacia la desintegración del
homúnculo? Psicothema 16 (1).
Rosselló, J., Munar, E y Garrido, M.J. (2001) La naturaleza de la atención visual: ¿monarquía, oligarquía o
anarquía?. Revista de Psicología General y Aplicada, 54 (1), 31-46.
Sànchez-Cabaco, A. i Arana, J.M. (1997). Manual de prácticas de percepción y atención. Salamanca: Amaru.
Tudela, P. (1988). Psicología Experimental. Madrid: UN


